
 
 

 شرح كتاب التوحيد

 معالي الشيخ الدكتور

4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=
                           

 جعفر الطیارمسجد  المكان: هـ٤/٠٦/١٤٣٩ تار�خ المحاضرة:

 



 
 

  
 

|||||||||||||||||||||||||k‘=}à|||||||||||||||||||||||||èF=Ñ|||||||||||||||||||||||||ÎvÈkÿ^=i_٦۳E=
=
=

٢ 

 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .نعم

حمد وعلـى على نبینا م و�ارك �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم
 آله وصحبه أجمعین.

  علمنا وانفعنا �ما علمتنا، وزدنا علًما وعمًال �ا أرحم الراحمین. اللهم
 نعـقـول اللهـم اغفـر لـي إن شـئت، فـي الصـحیح  �ـاب: "-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام المجدد 

 :َحــُدُكمْ أَ  نلو َال َ�ُقــ«قــال:  -صــلى هللا علیــه وســلم–أن رســول هللا  -رضــي هللا عنــه–أبــي هر�ــرة 
َ َال ُمْكرِهَ  ْلَمْسَأَلَة؛ْعِزِم اَ َاللَُّهمَّ ِاْغِفْر ِلي ِإْن ِشْئَت، َاللَُّهمَّ ِاْرَحْمِني ِإْن ِشْئَت ِلیَ   .»َلهُ  َفِإنَّ للاَاَّ

ْم َالرَّ «ولمسلم:  َ َال َیَتَعاَظُمُه َشْيءٌ  ؛ْغَبةَ َوْلُیَعظِّ  .»َأْعَطاهُ  َفِإنَّ للاَاَّ
 فیه مسائل:

 : النهي عن االستثناء في الدعاء.ىاألول
 الثانیة: بیان العلة في ذلك.

 .»ِلَیْعِزِم َاْلَمْسَأَلةَ «الثالثة: قوله: 
 الرا�عة: إعظام الرغبة.

 الخامسة: التعلیل لهذا األمر".
 أصحا�هین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله و الحمد هلل رب العالم

 ، أما �عد...أجمعین
ا خبـر �اب �ما تقـدم مـرارً  اللهم اغفر لي إن شئت" :"�اب قول: -رحمه هللا تعالى–فیقول المؤلف 

 لمبتدأ محذوف تقدیره هذا �اب، و�اب مضاف، وقول مضاٌف إلیه.
دا�ـة بوعـوِّض عنهـا المـیم، ولـم ُتجعـل فـي موضـعها فـي  ،فُحـِذفت �ـاء النـداءأصلها �ا هللا،  "اللهم"

 الكالم تبرً�ا وتیمًنا �اسم هللا (هللا).
 �شذ الجمع بین �اء واللهم من ذلك قول الشاعر: "اللهم"

ــــــــــا حــــــــــدثُ  ــــــــــي إذا م ــــــــــ إن  األمَّ
 

ــــــــــــول  ــــــــــــا :أق ــــــــــــا اللهم ــــــــــــا اللهــــــــــــم � � 
 

ي "وفـي اضـطراٍر جمـع �ـاء وأل إال مـع هللا ومحكـ واألصل أن (�اء) ال تجتمع مع (أل) إال مع هللا
نـادي تُ الُجمل" فتقول: �ا هللا، وفیه (أل) وأما ما عدا ذلك غیر محكي الُجمل التي ُ�سمى بهـا فإنـك 

�جملــة فیهــا (أل) فإنــك ُتناد�ــه  امــثًال الحســن تقــول: �ــا الحســن، "محكــي الُجمــل" إذا ســمیت شخًصــ
 وتضع حرف النداء في بدایته.

ا، شـاٌذ جـ الجمـع بـین البـدل والُمبـدل �ـاء والمـیم المشـددة التـي یـؤتى بهـا ِعوًضـا عـن �ـاء هـذوأما ا د�
 ومنهما �ل ما ذ�رنا من البیت:
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ــــــــــا حــــــــــدثٌ  ــــــــــي إذا م ــــــــــ إن  األمَّ
 

ــــــــــــول  ــــــــــــا :أق ــــــــــــا اللهم ــــــــــــا اللهــــــــــــم � � 
 

الغفـر: السـتر والمحـو، سـتر الـذنب ومحـوه عـن العبـد، �مـا جـاء فـي الحـدیث الـذي فیـه  "اغفر لي"
ــُیَكلِّمُ «ُ�قــرر عبــده بذنو�ــه  -جــلَّ وعــال– أن هللا ــٍد ِإالَّ َس ــْن َأَح ــْنُكْم ِم ــا ِم ــهُ َم ــ ُه َر�ُّ ــْیَس َبْیَن ــُه َل ُه َوَ�ْیَن

ي یـوم �عني من التقر�ر الذي جاء في الخبر �قول: فعلت �ذا في یـوم �ـذا، فعلـت �ـذا فـ »ُتْرُجَمانٌ 
ْنَیاْیَك ِفي الَسَتْرُتَها َعلَ  َأَنا«: -جلَّ وعـال–كذا، فیعترف بذلك و�خاف من العقو�ة، فیقول له هللا  ، دُّ

 هو الغفور الرحیم. -جلَّ وعال–�هللا  »اآلنَوَأْغِفُرَها َلَك 
ك (إن) شـرطیة فیهـا نـوع اسـتثناء، فالشـرط متضـمٌن لالسـتثناء، ومـن ذلـ "اللهم اغفر لي إن شئت"

لز�یـــر، قالـــت: إنـــي أر�ـــد الحـــج لضـــباعة بنـــت الز�یـــر بنـــت عمـــه ا -علیـــه الصـــالة والســـالم–قولـــه 
ي َواْشَتِرِطي«وأجدني شاكیة، قال:   َلـى َر�ِّـكِ عَ َفِإنَّ َلِك «شرط �عني أن محلي حیث حبسـتني  »ُحجِّ

 هذا شرط ُمضمٌن لالستثناء. »َما اْسَتْثَنْیتِ 
و(إن) من حروف الشرط التـي لـیس فیهـا جـزم، فیهـا جـزم للفعـل، لكـن لـیس فیهـا جـزم  "إن شئت" 

زم وب، لیس فیها جزٌم في المطلوب الذي هو ما دخلت علیه، فإذا قلت: إن �ُقم ز�ـد أُقـم، تجـللمطل
ٌد الفعل، لكن لیس فیها جزم بتحقق الفعل �خالف (إذا) عكسها، فیها جـزم بتحقـق الفعـل إذا قـام ز�ـ

 قمت، فیه تحقیق، ولكن لیس فیها جزم للفعل، وفي هذا �قول الشاعر:
ــــــ ــــــَأنــــــا ِإن َشــــــَككُت َوَج  ادُتموني جاِزًم

 
 َوِ�ذا َجَزمــــــــــــــُت َفــــــــــــــِإنَّني َلــــــــــــــم َأجــــــــــــــِزمِ  

 
 .اهٍ ، أنت ما معنا أنا أعرف إنك ساشرح البیت ؟معنى هذا الكالم مامعناه؟ �ا أ�ا عبد الرحمن  ما

 طالب:........
 اشرح.

 طالب:........
 ".َوَجدُتموني جاِزًما"

 طالب:........
 �معنى الیقین صح.

 طالب:........
، الشـــك أقـــل مـــن الظـــن؛ ألن الظـــن االحتمـــال اظـــن أقـــل مـــن الظـــن، وفرضـــنا أن �كـــون �قیًنـــوال ال

  الراجح، والشك االحتمال المساوي، والوهم االحتمال المرجوح.
ل.  كمِّ

 طالب:........
 ".ب صو�هكذا له ولم �صوِّ المصوب صو�ه "
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 طالب:.......
 عشر سنین؟ زمالء من �عني ،�قول جارك �عد ِعشرٍة طو�لة ماذارأیت 

 طالب:........
ن؟  أكثر، متقار�ین في السِّ

 طالب:........
 ما هو �أكبر منك. ،كبیر، ال

ب صو�ه مثل قلت، و�ن �ان الكـالم قیـل فـي غیـره، قیـل فـي ابـن الصـالح  ،على �ل حال لم ُ�صوِّ
 وهو أعلم من أبو عبد الرحمن.

 طالب:........
ب صو�ه"شك؟  هصح أو فی  ."كذا له ولم �صوِّ

 انتبهت إلى هذا في هذا الموضع المناسب؟  كیف
 طالب:........

 إبراهیم، تفضل هذا البیت. اهللا �عینك على الجواب �ا أ�
 طالب:........

فـي  ُتر�د الشك في المعنى، وتجزم في اإلعراب عكـس (إذا) ُتفیـد الجـزم فـي المعنـى وال ُتفیـد الجـزم
 اإلعراب، فهمتها؟

ب صو�ه" "كذا له ولمبیت العراقي   أعطنا إ�اه. �صوِّ
 طالب:........

 تذ�ره أنت؟
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 نتعداه. أن ما ودنا
 طالب:........

 .ماذا
 طالب:........

 أنَّ وعن.
، وهـو نجمع �ـابین �ـابین أن نتوسع في هذه األمور؛ ألن األبواب قصیرة، وقلنا للشیخ إبراهیم: ُنر�د

 ا جمعنا اضطررننا لالختصار أحیاًنا، والتوسع واالستطراد ما �ضر في شيء.قال: ال؛ ألنه إذ
 طالب: ینفع إن شاء هللا.
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 ، علوم الحدیث؟ أحد عنده في علم الحدیث ید هل من
 طالب: ...

 .اجزاك هللا خیرً  النها�ة سأقول: فيو ؟ ماذا، ما أدري لي عنده ما هو مجاوبحتى الذ
) (عــن )مــن صــیغ األداء (عــن وأنَّ ــم، و (أنَّ  ) ُتفیــد االتصــال �الشــرطین المعــروفین عنــد أهــل العل

 ُحكمها ُحكم عن.  
 فالُجــل ســووا وللقطــع نحــى البرد�جــي 
 

 حتـــــــــى یبـــــــــین الوصـــــــــل فـــــــــي التخـــــــــر�ج 
 

) ُتفیــد القطــع، ابــن الصــ بــن شــیبة أن الح نقــل عــن اإلمــام أحمــد، و�عقــوب فبعضــهم یــرى أن (أنَّ
) تفیــد  عــن محمــد بــن  ان حــدیثً أمــا تفیــد االتصــال، بــدلیل  ،االنقطــاع(عــن) ُتفیــد االتصــال، و(أنَّ

 ...-صلى هللا علیه وسلم-الحنفیة، عن عمار أن النبي 
 طالب:.......

ا ال یلزم المتن، عن محمد بن الحنفیة عـن عمـار، والروا�ـة الثانیـة عـن محمـد بـن الحنفیـة أن عمـارً 
قـالوا:  -علیه الصالة والسـالم–�النبي  هناك عن عمار أنه مر -صلى هللا علیه وسلم–مر �النبي 
الصــالح یــرى أنهــم قــالوا هــذا الكــالم؛ ألن الطر�ــق األولــى ُرو�ــت ابــن وهــذا ُمنقطــع، و  ،هــذا متصــل

 .بــــــ(عن) وهي ُتفید االتصال، الطر�ق الثانیة ُرو�ت بــــــــ(أن) وهي ال ُتفید االتصال
ب صو�ه" �قول:  ح: ما فهم السبب، سبب التفر�ق ما فهمـه ابـن�قول البن الصال "كذا له ولم �صوِّ

 –ن الحنفیــة عــن عمــار أنــه مــر �ــالنبيالصــالح؛ ألنــه فــي الطر�ــق األولــى التــي فیهــا عــن محمــد بــ
محمـد بـن الحنفیـة یـروي القصـة عـن صـاحبها الـذي هـو عمـار، محمـد بـن  -صلى هللا علیـه وسـلم

عـن  ،حنفیـة �حكـي قصـًة لـم �شـهدهاالحنفیة عن عمار، الطر�ـق الثـاني منقطعـة؛ ألن محمـد بـن ال
محمـــد بـــن الحنفیـــة مـــا شـــهد  ،-علیـــه الصـــالة والســـالم–محمـــد بـــن الحنفیـــة أن عمـــاًرا مـــر �ـــالنبي 

 القصة؛ ولذلك حكموا علیها �االنقطاع هذا هو السبب.
 تقول هذا؟كنت س

 طالب:.......
 أنت سمعتها �مكن مائة مرة. -لحالل�ا ابن ا–ما �ضیع 

 طالب:........
 ؟اماذ

 طالب:.........
 الراجح نعم االحتمال المساوي، والوهم االحتمال المرجوح.

 طالب:........
 إل�مان �البعث.هذا جزم عقیدة ا ]٤٦[البقرة: }الَِّذیَن َ�ُظنُّوَن َأنَُّهْم ُمالُقوا َر�ِِّهمْ {
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 طالب:........
 .]٣٦[یونس: }َن اْلَحقِّ َشْیًئانَّ ال ُ�ْغِني مِ ِإنَّ الظَّ { ]١١٦األنعام:[ }ِإْن َیتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ {

 طالب:........
 نعم الظن، لكن االصطالح استقر على هذا.

 طالب:........
ـــر �حســب ســـیاقها، فهمـــت؟ االصـــطالح  ال، الظــن االصـــطالح اســـتقر علــى هـــذا، والنصـــوص ُتفسَّ

 أكثرهــا �أدلــٍة ظنیــة ال اســتقر علــى أن الظــن االحتمــال الــراجح؛ ولــذلك �قولــون: األحكــام الشــرعیة
ود �ه؛ ألن دلیلـه فیـه احتمـال لوجـ اقطعیة، �عني احتمال راجح ال یلزم أن �كون هذا الحكم مقطوعً 

 ُمعارض مثًال، لكن هذا الُمعارض أقل منه وهكذا.
تمـال؟ مـا ظنـون اح� ]٤٦قـرة:[الب }الَّـِذیَن َ�ُظنُّـوَن َأنَُّهـْم ُمالُقـوا َر�ِِّهـمْ {: -جـلَّ وعـال–و�ال في قولـه 

 هذه عقیدة ال ُبد من الجزم. ،احتمال هفی
والمـراد �الصـحیح �عنـي: الحـدیث الصـحیح الُمخـرَّج فـي الصـحیحین فـي  "إن شئت، فـي الصـحیح"

 البخاري وُمسلم.
 "»نلو َال َ�ُقــ«قـال:  -صـلى هللا علیـه وســلم–أن رســول هللا  ،-رضـي هللا عنـه–عـن أبـي هر�ــرة "
 لماذا؟ التصاله بنون التو�ید.  وهو مبني على الفتح، ،ع مجزومفعل مضار  :ناهیة، و�قول »ال«

 طالب:.......
 فاصــل بینهــا و�ــین الفعــل، ه�قــول؟ المباشــرة، مباشــرة مــا فیــ مــاذاُمشــددة، لكــن الوصــف المــؤثر هنــا 

  و�ال لو خطاب للجماعة، والفاصل بواو الجماعة لُرِفع لیُقوُلن.
 رٍد ُمَباِشــــــِ�ــــــیَ�ا ِمــــــْن ُنــــــوِن َتوْ َوَأْعــــــَرُ�وا ُمَضــــــاِرًعا ِإْن َعــــــرِ 

 
 وهــذا �شــمل وهــو فــي األصــل خطــاب للرجــال، و�ــدخل فیــه النســاء �مــا هــو ،هــذا الفاعــل »َأَحــُدُكمْ «

 معلوم من خطا�ات الشر�عة تدخل النساء تبًعا.
 لترجمة.في ا »ِاْغِفْر ِلي«تقدمت،  »َاللَُّهمَّ » «َاللَُّهمَّ ِاْغِفْر ِلي ِإْن ِشْئتَ «
ــْئتَ إِ « ان كــأن طالــب المغفــرة متــردد، �مــا �قــول الواحــد لزمیلــه أو ألحــد: أعطنــي �ــذا إن �ــ »ْن ِش
 ي بهواك، هذا یدل أ�ش؟ على تردد.دك، إن أردت أو �ان ودك، �أنه �قول له: الذو 

 طالب:........
ذي �حر�ص علیها، و�ذا قـال ذلـك �النسـبة للمخلـوق الـلیس ممكن؛ ألنه مادام ما جزم المسألة فهو 

 -جـلَّ وعـال–قد ُ�عطي عن إكراه، وقد ُ�عطي عن ُمجاملـة، وقـد ُ�عطـي �عـد تـردد، لكـن �النسـبة هلل 
َ َال ُمْكرَِه َلهُ «  یث.كما جاء في الحد »ِلَیْعِزِم َاْلَمْسَأَلَة؛ َفِإنَّ للاَاَّ
 مثلها.  »َاللَُّهمَّ ِاْرَحْمِني ِإْن ِشْئتَ «



 
 

 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

 ا، وال یتردد فیها.�جزم به» ِلَیْعِزِم َاْلَمْسَأَلةَ «
 طالب:........

 كذلك، إذا استعظم �ذلك.
�قـول:  -علیـه الصـالة والسـالم–�عض الناس �قول: اللهم أدخلني الجنة ولو عنـد البـاب، والرسـول 

 .اأنت تسأل �ر�مً  »إذا سأل أحد�م الجنة فلیسأل الفردوس«
 طالب:........

 �أتي هذا.
�نمـا و ما سألت الجنة قط؛ ألنه في قرارة نفسه ال �سـتحقها،  واحد عَبد هللا سبعین سنة، و�قول: إني

 وال �ســأل الجنــة، یــزعم أنــه لــیس �كــفٍء للجنــة، ،�كفیــه أن ینجــو مــن النــار، �ســتعیذ مــن النــار فقــط
ما هو �صحیح، نعم قد �قولها الشخص من �اب التواضـع، �عنـي فـي مقابـل هـذا  ،هذا صحیح؟ ال

 : ما سـألت الجنـة قـط، و�نمـا أكتفـي �االسـتعاذة مـن النـار فـيالشخص الذي تعبَّد سبعین سنة �قول
البـاب قـال: تـدخل  طـرق  ، ولـو أحـدمقابل شخص إذا جلـس فـي المسـجد �قـرأ القـرآن انتظـر التسـلیم

 المالئكة جاؤوا ُ�سلمون، فرق بین هذا وهذا. يعل
 هذا الذي �جب علیه أن �عرف قدر نفسه.

 طالب:........
 أنجو من النار. أن�كفیني  ،جنةلل�كفؤ  لستلكن، �قول: أنا 
 طالب:........

، ا�كفیــه أنــه مــا ُ�عــذَّب فقــط، �عنــي �أنــه ُ�خاطــب مخلوًقــ ،مــا یــدري هــو مــا قصــده جنــة وال شــيء
إذا ذهــب إلــى الحــاكم مــا  ائً مخلــوق ُحِكــم علیــه �جلــد أو ســجن مــا �ســتطلع أنــه ُ�عطــى هبــة وال شــی

لكـن  من هذا السـجن، أو�كفیه أنه ینجو من هذا الجلد  ا،ئً شییتوقع أنه سُیعطیه هبة وال عطیة وال 
 .-جلَّ وعال -ما هكذا یتعامل مع الخالق

ــَأَلةَ « ــِزِم َاْلَمْس ــِزمِ «الــالم  »ِلَیْع ء الســاكنین، اللتقــا ؛الكســرالم األمــر، والفعــل مجــزوم، وُحــرِّك �» ِلَیْع
 لماذا ما ُحرِّك �فتٍح أو ضم؟  ،طیب ُحرِّك �الكسر

 ......طالب:..
لـى إال ُ�جر، لمـا ُعـِدل مـن الحر�ـات الُممكنـة فـي الفعـل؛ لـئال ُ�ظـن أن العامـل ملغـي، فعـاد الفعـل 

أصله في حـال الرفـع أو انتقـل إلـى تـأثیر غیـره مـن حـروف النصـب، فلمـا ُعـِدل منـه إلـى حر�ـٍة ال 
أصـله، وأن �سبب العامـل الـداخل علیـه عـن  ؛تدخل على الفعل في األصل ُعِرف أن الفعل ُمتغیر

 العامل أثَّر فیه.
َ َال ُمْكرَِه َلهُ  ِلَیْعِزِم َاْلَمْسَأَلةَ « َفـِإنَّ للاَاََّ « یكون فا �قول له: ُ�ن ذا أراد شیئً إ -جلَّ وعال–هللا  »َفِإنَّ للاَاَّ

 .»َال ُمْكرَِه َلهُ 
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 طالب:........
 ولو �ان �غیر صیغة األمر؟

 طالب:.........
معناها؟ رحمه  ما �ان �صیغة األمر أو �صیغة الخبر، غفر هللا لك هو طلب على أي حال سواءً 

 هللا؟
 طالب:........

 هو طلب على �ل حال، لكن �صیغة الخبر.
ن جــاء المشــیئة، لكــ�عنــي الــدعاء �صــیغة الطلــب ال �جــوز أن ُ�قــرن � »َاللَُّهــمَّ ِاْغِفــْر ِلــي ِإْن ِشــْئتَ «

نــه طهــور أو ل هــو ُ�خبــر أهــ »َثَبــَت اْألَْجــُر ِإْن َشــاَء للااَُّ « ،»َطُهــوٌر إْن َشــاَء هللاُ « ،�صــیغة الخبــر
 یدعو له �أن ُ�طهَّر من ذنو�ه؟ 

 طالب: ...
از جـین الحـدیثین فـإذا جـاء �صـیغة الخبـر فـي مثـل هـذ ،»َثَبَت اْألَْجُر ِإْن َشـاَء للااَُّ «دعاء، و�ـذلك 

 أن ُ�قرن �المشیئة.
 طالب:.........

 �اب التبرك. لیس من �اب التعلیق، من
 طالب:........

 مرتب، ولكن ال ُیوجد مانع من ترتب األثر علیه؟
 طالب:........

 یدعو له؟  ألیس »َثَبَت اْألَْجُر ِإْن َشاَء للااَُّ «لما زار المر�ض وقال له: 
 طالب:.......

 ار المـر�ض قـال:ولمـا ز  ،»َذَهَب الظََّمُأ َوَثَبَت اْألَْجـُر ِإْن َشـاَء للااَّ «وفي الصیام �ذلك یدعو لنفسـه 
 .»َطُهوٌر إْن َشاَء هللاُ «

 طالب:.......
إذا جاء �صیغة الخبر، ولـو اقُتصـر علـى مـورد الـنص فـي مثـل هـذه األمـور لكـان أولـى؛ ألن هـذا 

 ال، التفر�ـق �مجـرد -علیـه الصـالة والسـالم–ما یـدل علیـه مـن قولـه  هما فی ،مجرد تفر�ق �الصیغة
 الصیغة.

لــي فــي دینــي ومعاشــي وعاجــل  هــذا األمــر خیــرن أتعلــم  اللهــم إن �نــت«خارة فــي حــدیث االســت
 وآجلـه ن هذا األمر خیٌر لـي فـي دینـي ومعاشـي وعاجـل أمـري أتعلم  �نت إن«فیه جـزم؟  »أمري 

 ؟ في تعلیق.-جلَّ وعال -تعلیق �علمه هما فی »فاقدره لي
 طالب:........
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لــم علنســبة لهــذا األمــر الُمســتخار فیــه، لكــن علــى حــد قطًعــا �علــم مــا یــؤول إلیــه �ا -جــلَّ وعــال–هللا 
المخلوق �سبب تردد المخلوق فیما سیحصل حصل هذا التعلیق، فلیس لتردٍد فـي علـم الخـالق، هللا 

جـــلَّ –�علـــم قطًعــا، والمخلـــوق مــا یــدري مـــاذا سیحصــل لـــه، مــا هــو مســـألٍة عنــد هللا  -جــلَّ وعــال–
آخـــر، لكــــن هـــل ُ�قـــدم علیــــه أو ال ُ�قـــدم؟ فــــي  �طلبهـــا منــــه، األمـــر مطلـــوب مــــن مخلـــوقٍ  -وعـــال

شـاء  مـا فیهـا إن »واقدر لي الخیر حیث �ان ،واقدره لي ،فیسره لي«االستخارة لكن تیسیر األمـر 
 هللا.

 طالب:.......
 ین؟أ

 طالب:.......
 في أمور الدنیا.
 طالب:........

 ال، یدخل، اللهم ارزقني إن شئت؟
 طالب:........

 .»َیْعِزِم َاْلَمْسَأَلةَ لِ « ،ما �صح ،ال ال
 طالب:........

 نعم.
 طالب:.........

و شـرٌّ �علـم قطًعـا أنـه خیـر حتًمـا أ -جـلَّ وعـال–هو متردٌد بین أمر�ن �النسـبة لعلـم المخلـوق، �هللا 
ه أنـه إن �ـان خیـًرا �قـدر  -عـزَّ وجـلَّ –على مقتضـى علمـه  -جلَّ وعال–حتًما؛ ولذلك طلب من هللا 

 ا �صرفه عنه، فال تعارض.له، و�ن �ان شر� 
ــةَ « ولمســلم:" ْم َالرَّْغَب ــُیَعظِّ ــِإنَّ للاَاََّ « -جــلَّ وعــال -فیمــا عنــد هللا "»َوْل ــُه َشــْيءٌ  َال َیَتعَ َف ــاهُ اَظُم  » َأْعَط

�ذا تیســرت أطلــب مبــالغ �بیــرة، ال �قــول: اآلن أطلــب �عضــها، و  منــه مطلــوب اافترضــنا أن شخًصــ
تــذ�ر لــه �عــض  ،لــو جئــت إلــى مخلــوق والمطلــوب مبــالغ �بیــرةَمــن؟ صــحیح أنــت البــاقي، تطلــب مِ 

یــرفض، فبــدًال مــن أن یــرفض  ا�بیــرً  الــئال یــرفض؛ ألن �عــض النــاس إذا طلبــت منــه مبلًغــ ؛الشــيء
ء اللیـل تطلب نصفه ُثلثه ُر�عه، ثم ُتعاود فیمـا �عـد، لكـن الـذي عنـد هللا خزائنـه ال تنفـذ، �مینـه سـحا

  والنهار.
 طالب:........

 هو الحدیث نفسه، هو نفس الحدیث.نعم 
 طالب:........

 م الرغبة.�عزم المسألة وُ�عظ
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 طالب:........
 تقول؟ ماذا

 طالب:.........
 صرفك عنها. -جلَّ وعال–ال تشغل نفسك، إذا ما ارتحت فالنتیجة أن هللا  ا ارتاحتنفسك م

 طالب:........
م یتبـین لى سـبع مـرات، ثـإرر ثانیة وثالثة، قالوا: قد تستخیر مرة فال یتبین لك الوجه الراجح، ثم ُتك

 لك، وقد ال یتبین لك لحكمٍة إلهیة.
 طالب:........

 أنا ما فهمت الفرق غیر ما �ظهر.  
 طالب:........

اختــار لــه هــذا األمــر، لكــن قــد �جــد فــي نفســه �عــد االســتخارة  -جــلَّ وعــال–إذا أقــدم عــرف أن هللا 
 مـاذا ،، لكـن هنـاك صـفات تجعلـه ُ�قـدماالمـرأة، وال �جـد ارتیاًحـ عن هـذا الموضـوع، عـن هـذه اصرفً 

 �صیر؟
 طالب:........

 ما هو مرتاح، وقد یتعارض ذلك مع رؤى، وقد رأى وُمِدحتو استخار �م مرة  ا،هو ما �جد ارتیاحً 
مـن ِدم هذه المرأة، واتفق الناس على أنها من خیرة النساء في دینها وفي جمالها...إلى آخره، ثـم ُ�قـ

 حینئٍذ؟  منه ب�طل ماذا لها،  اأجل هذا، وهو في حقیقته �عد االستخارة ما رأى ارتیاحً 
 طالب: یترك.

�كـون  أنـه مـا اختارهـا لـه، لكـن أحیاًنـا قـد -جلَّ وعـال–یترك؛ ألن عدم االرتیاح نوع توجیه من هللا 
ح االسـتخارة؛ حتـى یتـرجتعلق قلبه بها، فیجد في نفسه من الصـراع مـا �جـد، حینئـٍذ علیـه أن ُ�كـرر 

 األمر.
هــذا نقــل عــن ابــن القــیم فــي (جــالء األفهــام) فــي شــرح لفظــة (اللهــم) وقیــل: ز�ــدت المــیم للتعظــیم 

 والتفخیم، ما هو بواضح الكالم.
 طالب:........
 علیه. هذا الذي وقفوا
 طالب:........
 ي َ�تبه. ما فیه إال الذ

 طالب:........
 أین صاحبها؟

 طالب:........
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 ؟ من قال هذا؟منت؟ ما �تبتها زرقأ
 طالب:........

رقـة، و�عـده ابـنم مـذ�ورة ابـنم معرو  فـة، نعم مثل المكتوب، لكن أنا أتعجب من زرقـم، أي: شـدید الزُّ
 أكمل.

 طالب:........
 المعروف المتداول عند أهل العلم أنها بدٌل من �اء النداء.

 طالب:.........
م أو اإلقـدا ،ألحـد األمـر�ن این أمر�ن، إما أن تجـد فـي نفسـك ارتیاًحـأنت ب -جلَّ وعال–اختیار هللا 

ه لهذا ،الترك  م.عللفالذي تفعله هو ما اختاره هللا لك، هذا �الم أهل ا ،وال لهذا ،أو ال توجَّ
 طالب:.........

ه هو من األصـل ارتیـاح إًذا مـا �حتـاج إلـى اسـتخارة، إذا �ـان االرتیـاح �سـبب أمـٍر خـارجي وأنـ ،ال
 �ستخیر؟ إال إذا استخار وُصِرف عنها وتر�ها. ماذارآها وُفِتن بها ل

 على �ل حال أمور االستخارة....
 طالب:........

 ین؟أ
 طالب:........
ؤ�ـد النهـي الم "فیه مسائل: النهـي عـن االسـتثناء فـي الـدعاء": -رحمه هللا تعـالى–�قول المؤلف 

یـدل  قول حینئٍذ: اللهم اغفر لي أن شئت، وهذا النهـيبنون التو�ید عن االستثناء في الدعاء، فال �
 على التحر�م؛ ألنه مقتضى النهي.                       

 والعلة منصوصة أو ُمستنبطة؟  ،"الثانیة: بیان العلة في ذلك"
 طالب: منصوصة.

 .» َلهُ هَ  ُمْكرِ َال فَِإنَّ َاهللََّ « ،فالعلة منصوصة» فَِإنَّ َاهللََّ َال ُمْكرَِه َلهُ «
ُ�حــب  -لَّ وعــالجــ–لــك، �هللا و�لــح علــى هللا فــي ذ ،و�جــزم بهــا "»لِيَـْعــزِِم اَْلَمْســأََلةَ «الثالثــة: قولــه: "

 الُملحین �الدعاء.
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

أنت من هـذا أخـذت  ،أم سلمة في �تاب الجنائز من صحیح مسلم قالت هذه الكلمة: "عزم هللا لي"
 موضع؟من هذا ال
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 طالب:........
نـه �قول في مقدمة صحیحه: فـإذا ُعـِزم لـي تمامـه فـأول مسـتفیٍد م -رحمه هللا تعالى–واإلمام مسلم 

 .-جلَّ وعال-أنا" �عني تمام الكتاب ُعِزم، َمن الذي �عزم؟ هللا 
" فـي هـا�الم أم سلمة: "عزم هللا لـي فقلت -جلَّ وعال–وأهل العلم �ختلفون في إثبات صفة العزم هلل 

 كلمٍة جاءت في الحدیث.
علیــه –هــي لــیس فیهــا شــيء مرفــوع عــن النبــي  ،-جــلَّ وعــال–�ختلفــون فــي إثبــات صــفة العــزم هلل 

ذ�ر شـیخ وال في �تاب هللا ما یدل علیها، واإلثبات إنما �كون �كتاٍب أو ُسنَّة، ف ،-الصالة والسالم
 ؛وذ�ــر القــول األول وهــو عــدم اإلثبــاتاإلســالم فــي الُمجلــد الســادس عشــر مــن (الفتــاوى) القــولین، 

جــلَّ –إثبــات صــفة العــزم هلل  -كمــا قــال شــیخ اإلســالم–وهــو األصــح  ،لعــدم الثبــوت، والقــول الثــاني
 واســـتدل �قـــول أم ســـلمة، وأن مثـــل هـــذا الكـــالم ال ُ�قـــال �ـــالرأي، مـــا تجـــزم أم ســـلمة �كـــالمٍ  ،-وعـــال

 علیـه الصـالة -ن �كون عندها شـيء مـن النبـيإال أ ،من تلقاء نفسها -جلَّ وعال–ُتضیفه إلى هللا 
 .-والسالم

 طالب:........
ر. -�هللا أعلم–عزم یلیق �جالله وعظمته، لكن... �عني في معنى   ُقدِّ

 طالب:........

ر لي تمامه.  ُقدِّ

 طالب:........
 صفة من صفات هللا.

 طالب:.......
ر لـي تمـام ر "إذا ُعـِزم لـي تمامـه" �عنـي ُقـدِّ إلثبـات هـذا الكتـاب، هـذا مـن حیـث المعنـى، وا �عني ُقـدِّ

نَّة �ما یلیق �جالل هللا وعظمته.  كما هو على طر�قة أهل السُّ
 انتهى اإلشكال؟ ،خالص
          �عني �جزم بها، وُ�لح فیها. "»لِيَـْعزِِم اَْلَمْسأََلةَ « "قوله:

ُمحسـٌن  عنـده، �عنـي �أتیـه وهـووفیمـا  -جـلَّ وعـال–إعظـام الرغبـة فـي هللا  "الرا�عة: إعظام الرغبـة"
ر طامٌع فیما عنده، مـا یـدعو وهـو غافـل أو �ـأتي وهـو متـردد أن هـذا األمـ -جلَّ وعال–الظن �اهلل 

َجابَ « سوف �حصل أو ال �حصل ُتْم ُموِقُنوَن اِبْإلِ  .»ةِ اْدُعوا اهللََّ َوأَنـْ
جــلَّ –هللا  �النســبة إلــى اًمــال شــيء عظی �عنــي »َفــِإنَّ َاهللََّ َال يـَتَـَعاَظُمــُه َشــْيءٌ « "التعلیــل لهــذا األمــر"

 فكل ما دون هللا هیٌن على هللا. ،-وعال
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�عث الخالئق �لهم �أ�ش؟ �كلمة، البعث، وخلق الخلق �لهـم �ـنفٍس واحـدة، والسـماوات واألرضـون 
، على عظمها ال شيء �النسبة هلل، السماوات السبع واألرضون السبع �سبعة دراهم ُألقیت فـي فـالة

 .-جلَّ وعال -یأتي في آخر الكتاب ما یدل على عظمة هللاوس
 الكرسي �النسبة للعرش؟

 طالب: �حلقٍة ألقیت في فالة.
 ال إله إال أنت سبحانك ما أعظمك!

تَـَعاَظُمــُه  َال يَـ َفــِإنَّ َاهللََّ «: -علیــه الصــالة والســالم–�قولــه  الخامســة: التعلیــل لهــذا األمــر"المســألة "
طــي ُ�ع -علیــه الصــالة والســالم–إذا �ــان �عــض المخلــوقین ُ�عطــي، والنبــي  ،يُ�عطــ »أعطــاه َشــْيءٌ 

مـن  عطاء من ال �خشى الفقر، وغیره ُ�عطي العطـاء الجز�ـل، ومـا هـؤالء �النسـبة إلـى هللا إال أفـراد
   آحاد خلقه جلَّ وعال.

     
  


